
MCLS Asia Co., Ltd. 

1 

Japanese Style - ถุงโชคดี หรือ Lucky Bag 
INSPIRATION 
Smart Secret  -  ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย 
Smart Money -  โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี 
ประกันสังคม -  ปกส.มอบความสุขปี 2564 
Like สาระ - ซื้อง่ายโอนไว Shopaholic หรือเปล่า 
Safety for Life  
Kaizen Focus / 5S Focus / Energy Tips / Carbon Corner 

ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 01 / เดือน มกราคม 2564 

MLV MLV 



MCLS Asia Co., Ltd. 

2 

ถุงโชคดี หรอื LUCKY BAG  

วัฒนธรรมเสีย่งโชครบัปใีหม่ของคนญี่ปุน่ 
Japanese Style 

ช่วงปีใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ร้านค้าต่าง ๆ จะ

เริ่มวางจ าหน่ายสินค้าที่บรรจุในถุงสีแดง 

เขียนอักษรภาษาญี่ปุ่นก ากับไว้ว่า “ฟุคุ บุคุ

โระ” แปลว่า ถุงโชคดี หรือ Lucky Bag ที่

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อมาบ้าง แม้จะไม่

รู้เลยว่าภายในถุงบรรจุสิ่งของอะไร และราคา

รวมของสินค้าภายในถุงจะคุ้มค่ากับที่ เรา

จ่ายไปหรือไม่ แต่ชาวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบที่จะซื้อ

ถุงโชคดี จนท าให้สินค้าเหล่านี้ขายหมดอย่าง

รวดเร็ว  

ที่มาของถุงโชคดี 

แม้จะไม่มีการจดบันทึกต้นก าเนิดที่แน่นอน

ของ “ถุงโชคดี” เอาไว้ แต่ก็มีหลายทฤษฎีที่

น่าสนใจเกี่ยวกับต้นก าเนิดถุงโชคดี เช่น ถุง

โชคดีมีต้นก าเนิดมาจากยุคเอโดะ ว่ากันว่า 

ถุงโชคดีมีต้นก าเนิดมาจากถุง “เอบิสุ บุคุ

โระ” จ าหน่ายโดยร้านขายผ้าไหมทอส าหรับ

ตัดชุดกิโมโนที่ต้ังอยู่ในย่านนิฮงบาชิ ในช่วง

สิ้นปี ทางร้านได้น าผ้าทอส าหรับฤดูหนาว

ออกวางจ าหน่าย พร้อมถุงเอบิสุ บุคุโระที่

บรรจุผ้าทอที่เหลือจากการจ าหน่ายในฤดู

ก่อน ๆ มาวางขายด้วย ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบ

รับเป็นอย่างดีจากลูกค้า 

ถุงโชคดีมีต้นก าเนิดมาจากยุคเมจิ 

ก่อนที่จะมีการยืนยันภายหลังว่าถุงโชคดีมี

ต้นก าเนิดมาจากยุคเอโดะ เคยมีทฤษฎีที่

บันทึกไว้ว่า “ร้านผ้าไหมทอซึรุยะ”ได้วาง

จ าหน่ายถุงโชคดีเป็นครั้งแรกในยุคเมจิปีที่ 

40 (1907) และในยุคเมจิปีที่ 44 “ร้านผ้าไหม

ทออิโต้” ก็ได้เริ่มจ าหน่ายถุงโชคดีในชื่อ “ทา

คาระบา โกะ ” ขายดี เป็ น เทน้ า เทท่ าจน

กลายเป็นท่ีกล่าวถึงในยุคนั้น 

ประวัติของถุง โชคดีจากยุค โชวะถึงยุค

ปัจจุบัน 

ถุงโชคดีเป็นไอเดียที่มีต้นก าเนิดมาจาก “ร้าน

ขายผ้าทอ” บางแห่งในยุคเอโดะจนถึงยุคเมจิ 

แต่หลังจากเข้าสู่ยุคโชวะ ห้างสรรพสินค้าทั่ว

ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มวางจ าหน่ายถุงโชคดีกัน

เป็ น เ รื่ อ งปกติ  โดยสิ่ ง ของ ในถุ งนั้ นจ ะ

เปลี่ ยน ไปตามเทรนด์ ใน แ ต่ละยุคสมั ย

นอกจากถุงโชคดีที่บรรจุ เสื้อผ้าแล้ว ใน

ปัจจุบันยังมีถุงโชคดีอีกมากมายหลาย

ประเภท เช่น ถุงโชคดีอาหาร,  ถุงโชคดี

เครื่องใช้ไฟฟ้า, ถุงโชคดีเครื่องนอน ฯลฯ 

ห้างสรรพสินค้าบางแห่งอาจวางจ าหน่ายถุง

โชคดีที่แหวกแนวออกไป เช่น ถุงโชคดีของแบ

รนด์เนมราคาแพง, ถุงโชคดีใส่คูปองบริการ

ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึง “ถุงโชคดีแบบโปร่งใส” 

ให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าภายในถุง

เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ ก็ได้รับความ

นิยมมากไม่แพ้กัน 

หากไม่พอใจ เราคืนถุงโชคดีกับร้านค้าได้

หรือไม่? 

ถุงโชคดีส่วนใหญ่จะไม่สามารถน าสินค้าไป 

คืนเงินได้ แม้คุณจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับสินค้า

ภายในถุงก็ตาม 

ดังนั้น “คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงก่อน

ซื้อถุงโชคดี” เพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า

สินค้าข้างในมีอะไร คุ้มค่ากับจ านวนเงินที่เรา

จ่ายไปหรือไม่ หากคุณจะน าสินค้าจากถุง

โชคดีไปคืนเงินเพราะ “สินค้าไม่ตรงตามที่

จินตนาการไว้” หรือแกะถุงมาแล้วเจอกับ 

“ของที่ไม่จ าเป็นส าหรับคุณ” แล้วล่ะก็ ทาง

ร้านจะไม่รับคืนเงินแน่นอน หากเหตุผลเป็น

เพราะคุณรู้สึกไม่พอใจกับสินค้าท่ีซื้อไปแล้ว 

แต่ถ้าคุณซื้อถุงโชคดีเขียนก ากับไว้ชัดเจนว่า 

“บรรจุเสื้อผ้าไซซ์ S” แต่สินค้าที่ข้างในกลับ

เป็นเสื้อผ้าไซซ์ L หรือเป็นสินค้าที่มีต าหนิ 

สินค้าช ารุดหรือแตกหัก ในกรณีที่เป็นความ

ผิดพลาดที่ เกิดจากทางร้าน  คุณอาจน า

สินค้าไปขอเปลี่ยนใหม่หรือขอคืนเงินได้ 

น่าเสียดายที่ในปี 2020 นี้ ทั่วทั้งโลกต่างต้อง

เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้า

กับชีวิตวิถีใหม่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

ต้องรักษาระยะห่างซึ่งกันและกัน ท าให้อะไร ๆ 

ไม่ราบรื่นอย่างที่เคยเป็น รวมทั้ง “ถุงโชคดี” 

ด้วยเช่นกัน ถุงโชคดีถูกน ามาวางจ าหน่าย

เร็วกว่าปกติ หลายแบรนด์เริ่มจ าหน่ายถุง

โชคดีกันต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม จากเดิมที่จะ

วางจ าหน่ายกันในวันที่ 2 มกราคมของทุกปี 

เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของลูกค้าในหน้า

ร้านนั่นเอง 
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SMART MONEY 
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ประกนัสังคม 
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อันตราย! สารฟีนาซีแพมในยานอนหลับชนิด

ใหม่ ออกฤทธิ์นาน 60 ชม. แรงกว่ายานอน

หลับธรรมดาถึง 10 เท่า รับประทานแล้วจะ

ท าให้ง่วง ซึม มึนงง สูญเสียการทรงตัว ความ

ทรงจ า  อันตรายถึ ง ชีวิตหากกินร่ วมกับ

แอลกอฮอล์ หรือสารกดประสาท 

จากกรณีที่ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ได้จับกุมการลักลอบน าเข้า "ฟีนาซี

แพม" ยานอนหลับชนิดใหม่ทางภาคใต้ จึงได้

ส่งของกลางจ านวน 2,940 เม็ด ที่บรรจุอยู่ใน

แผงพลาสติกสีแดง-อะลูมิเนียม ด้านหนึ่งมี

สัญลักษณ์ และตัวเลข 028 ด้านบนแผงมี

ข้อความตัวอักษรระบุ "Erimin 5" มาให้ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ท าการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการส านักยา

และวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ล่าสุดวันนี้ (18 มกราคม) กรมวิทย์ฯ ตรวจ

พบว่า "ฟีนาซีแพม" (Phenazepam หรือ 

Fenazepam) เป็นยานอนหลับในกลุ่มเบนโซ

ไดอะซีปีนส์ (Benzodiazepines) จะมีฤทธิ์

แรงกว่าไดอาซีแพมถึง 10 เท่า และออกฤทธิ์

นานกว่า 60 ช่ัวโมง ท าให้ ง่วง ซึม มึนงง 

สูญเสียการทรงตัว ความทรงจ า อันตรายถึง

ตาย หากกินร่วมกับแอลกอฮอล์ หรือสารกด

ประสาท ซึ่งในสหรัฐฯ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

สารเสพติด โดย นพ.นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า "ฟี

นาซีแพม" เป็นยารักษาโรคระบบประสาท  

และโรคลมชัก แต่จะใช้ในปริมาณเพียง 1-1.5 

มิลลิกรัมต่อวัน และไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน 

เพราะสารดังกล่าวจะออกฤทธิ์นานกว่า 60 

ช่ัวโมง โดยท าให้เกิดอาการง่วง ซึม มึนงง สับสน 

สูญเสียการทรงตัวและสูญเสียความทรงจ า และ

ถ้าใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารที่มีฤทธิ์กด

ประสาทส่วนกลาง หรือยานอนหลับอื่น ๆ อาจจะ

ท าให้เสียชีวิตได้ 

นพ.นิพนธ์ กล่าวต่อว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา 

พบการน าฟีนาซีแพมไปใช้ในทางที่ผิด โดยกลุ่มผู้

เสพนิยมเรียกยานี้ว่า เฟนนี่, พี, บอนไซ, บอนไซ 

ซู เ ปอร์ ส ลี พ  และ  7  โ บ ร โม  ที่ ผ่ า นม า ใน

สหรัฐอเมริกามีรายงานพบผู้เสพยาชนิดนี้เสียชีวิต

จากการได้รับยาเกินขนาด และจากการตรวจ

พิสูจน์ตัวอย่างของกลางอีริมิน 5 ไม่พบไนเมตาซี

แพม แต่ตรวจพบฟีนาซีแพม จึงสันนิษฐานว่า 

"อาจมีการน าฟีนาซีแพมมาผลิตเป็นยาอีริมิน 5 

ทดแทนไนเมตาซีแพม เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

เนื่องจากฟีนาซีแพมยังไม่ได้จัดเป็นสารควบคุมใน

ประเทศไทย  

ขณะที่  นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข  เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ว่า  อีริมิน 5 เป็นยาท่ีผลิตโดยบริษัท ซูมิโม

โตฟาร์มาซูติคอล (Sumimoto Pharmaceuti-

cals) ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยตัวยาส าคัญช่ือ

ไนเมตาซีแพม ขนาดยา 5 มิลลิกรัม  เป็นยานอน

หลับในกลุ่มเบนโซไดอะซปีีนส์ มีการอนุญาตให้ใช้

ภายใต้การควบคุมของแพทย์ในประเทศสิงคโปร์  

ฮ่องกง และออสเตรเลีย โดยเป็นสารควบคุม 

ส าหรับประเทศไทยตัวยาดังกล่าว จัดเป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

แต่ยานี้ ไม่มีการอนุมัติทะเบียนต ารับใน

ประเทศไทย 

ฉะนั้นยาท่ีถูกจับได้ จึงเป็นยาท่ีลักลอบน าเข้า

มาจากประเทศอื่น และมีการน าไปใช้ในทางที่

ผิดในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งนิยม

เรียกยานี้ในช่ือ ไฟว์-ไฟว์ (five-five) หรือ

แฮปปี้ 5 (Happy 5) ซึ่งยาดังกล่าวท่ีตรวจพบ

สารส าคัญไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จึงเข้าข่าย

ลักษณะของวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ซึ่งผู้ขายมี

โทษจ าคุกตั้ งแต่ 1 -10 ปี และปรับตั้ งแต่ 

20,000-200,000 บาท ส่วนผู้ผลิตหรือผู้

น าเข้ามีโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-15 ปี และปรับตั้ง

แต่ 100,000-300,000 บาท  

  for 
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By Production Control 

Group Topic 
Saving 
(THB.) 

Status 

PD1 1. Reduce WRO unit consumption by  recycle condensate water from VE-135 25,006 On process 

PD2 
2. Reduce SM1.5 consumption in CR  process. 

3.Reduce electric consumption in Lesys Plant. 

141,211 

127,992 
On process 

UT 
4. Capability of Cooling tower  

5.  Are you keep rinse step [Sand filter] 

108,727 

1,005 
On process 

MT 
6. Reduce Compressed air consumption around 150,000 baht 

7. Reduce power consumption of Cooling tower BL-917A/B 

201,853 

46,503 
On process 

P/O 

 

8.Exa Quantum computer sleep mode 

9.Shut off screen of HPLC computer in RD room 

10. Saving electricity consumption from Air condition at Plant Office 

935 

316 

17,388 

On process 

M/O 

 

11. Sensor faucet 

12 หลอดไฟทีห่อ้งรับสนิคา้ของ Main office 

 

1,809 

420 

On process 

จากการประชุมเมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2563 คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน                    

สรุปผลการประหยดัพลงังานทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 เป็นเงนิทัง้หมด 673,166 บาท 

 ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 จะมกีารตรวจตดิตามระบบการจดัการพลงังาน

ภายในองคก์ร ของบรษิทั เอม็ซแีอลเอส เอเชยี จ ากดั จากทมี Internal Audit ซึง่อยูใ่น

ขัน้ตอนที ่7 การตรวจประเมนิ การจดัการพลงังานภายในองคก์ร ซึง่เป็นไปตามการ

จดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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By Production Control 

สรปุจ ำนวนไคเซ็นประจ ำปี 2563 

ไคเซ็นรวมประจ าปี 2563 จ านวน 499 เร่ือง โดยประเภท 5ส 221 เรือ่ง /การเพิม่ผลผลติ 122 เรือ่ง /     
ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 135 เรือ่ง /พลังงาน 9 เรือ่ง และ การปรับปรงุประเภท B รวม 12 เรือ่ง 
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By Production Control 

 "พลงังาน"ถอืเป็นสิง่ทีม่คี่าและมคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของเราทุกคนไมว่่าจะเป็นพลงังานน ้า พลงังาน

น ้ามนั พลงังานไฟฟ้า ซึง่ความตอ้งการใชพ้ลงังานมอีตัราทีเ่พิม่มากขึน้ทุกๆปี ในขณะทีพ่ลงังานต่าง ๆ มอียูอ่ยา่ง

จ ากดั ดงันัน้ วธิกีารประหยดัพลงังานซึง่ท าไดทุ้กแห่งไมว่่าจะในบา้น ในรถยนต ์ในโรงเรยีน และในสถานทีท่ างาน แต่

ปัญหาอยูท่ีว่่าเราจะท าอยา่งไรถงึจะช่วยกนัประหยดัพลงังานของชาตใิหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องทุกคนได ้ 

ต่อไปนี้เป็นค าตอบถงึวธิกีารประหยดัพลงังานอยา่งง่าย ๆ ทีทุ่กคนสามารถท าได้ 

วธีิประหยดัน ้ำ 

 หมัน่ตรวจสอบการรัว่ไหลของน ้าภายในบา้น 

 ไมเ่ปิดน ้าทิง้ไว ้เช่น เวลาโกนหนวด แปรงฟัน ลา้งจาน 

 เปิดน ้าซกัผา้แค่พอใช ้อยา่เปิดทิง้ไวต้ลอดการซกั 

 ไมค่วรใชส้ายยางลา้งรถและเปิดน ้าไหลตลอดเวลา 

 ใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้า 

รินน ้ำด่ืมใหพ้อดีด่ืม และอยำ่ทิ้งน ้ำด่ืมท่ีเหลือโดยเปล่ำประโยชน์ 
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By Production Control 

วธีิประหยดัไฟฟ้ำ 

 ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกครัง้ทีเ่ลกิใชง้าน และเลอืกอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ฉีลากเบอร ์ 5 ควรใชส้อี่อนตกแต่งอาคารเพื่อลดอุณหภูมคิวาม

รอ้นจากภายนอกอาคาร 

 ถา้ออกจากหอ้งเกนิ 1 ชัว่โมง ควรปิดเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้ หมัน่ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และตัง้อุณหภมูทิี ่ 25 องศา

เซลเซยีส 

 ตรวจสอบอุดรอยรัว่ในหอ้งและปิดประตูทุกครัง้ก่อนใชเ้ครื่องปรบัอากาศ 

 ถา้ไมจ่ าเป็นควรใชพ้ดัลมแทนเครื่องปรบัอากาศ 

 ใชโ้คมไฟทีม่แีผ่นสะทอ้นแสง เพื่อช่วยกระจายความสว่าง 

 เลอืกขนาดตูเ้ยน็ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของครอบครวั ไมค่วรน าของรอ้นเขา้แช่ตูเ้ยน็และเปิดตูเ้ยน็บ่อย ควรปิดใหส้นิททุกครัง้หลงั

เปิด 

 ไม่ควรพรมน ้าจนแฉะเวลารดีผา้เพราะตอ้งใชไ้ฟในการรดีมากขึน้ ดงึปลัก๊ออกก่อนรดีผา้เสรจ็ เพราะสามารถใชค้วามรอ้นรดีต่อได้ 

 ดโูทรทศัน์เครื่องเดยีวร่วมกนัทัง้บา้น และปิดทนัทเีมื่อไมม่คีนดู 

 ใชเ้ตาแก๊สหุงตม้แทนเตาไฟฟ้า 

 หมัน่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 

วธีิประหยดัพลงังำนอ่ืน ๆ 

 ใชก้ระดาษใหคุ้ม้ค่า 

 แยกประเภทของขยะ 

 ขึน้ลงอาคารชัน้เดยีวไม่ควรใชล้ฟิท ์

 ไม่ควรใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดค้รัง้เดยีวแลว้ตอ้งทิง้ 

 ใชผ้ลติภณัฑท์ีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

 ปลกูฝังค่านิยมใหล้กู - หลานใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 

     วธิกีารประหยดัพลงังานทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นเพยีงสว่นหนึ่งเทา่นัน้ ยงัมอีกีหลากหลายวธิทีีเ่ราสามารถประหยดัพลงังานได ้จงึขอเชญิ

ชวนทุกคนใหค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังานช่วยกนัคนละไมค้นละมอืกส็ามารถชว่ยชาตปิระหยดังบประมาณในการจดัหา

พลงังานมาใชไ้ดแ้ละยงัช่วยท าใหส้ิง่แวดลอ้มดขีึน้อกีดว้ย 

ขอ้มลูจาก : กองทุนเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
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กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 

ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... 

ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) ส่งค ำตอบท่ีคุณสุกัลยำ (PC)  

พลังงำน 

ให้เติมค ำตอบให้ถูกต้อง  

 

ควำมปลอดภัย 

จงกำเครื่องหมำย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมำย X ในข้อที่ผิด 

ตอบ ค ำถำม 

 1) ถ้ำเชื้อไวรัสอยู่บนโต๊ะพื้นเรียบ อยู่ได้ 24-48 ชั่วโมง  

 2) ถ้ำเชื้อไวรัสอยู่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 4 องศำเซลเซียส อำจอยู่ได้ถึง 2 เดือน  

 3) ผู้ที่รับประทำนยำนอนหลับที่มีส่วนผสมของสำร "ฟีนำซีแพม" จะท ำให้มีอำกำร ง่วง ซึม มึนงง สูญเสียกำรทรงตัว 

ควำมทรงจ ำ อันตรำยถึงชีวิตหำกกินร่วมกับแอลกอฮอล์ หรือสำรกดประสำท 

 4) สำรฟีนำซีแพมในยำนอนหลับที่ถูกจับได้ ในประเทศไทยนิยมเรียกชื่อยำนี้ อีกชื่อว่ำ ไฟว์-ไฟว์ (five-five) หรือแฮปปี้ 5 

(Happy 5) 

1) สรุปผลกำรประหยัดพลังงำนที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งหมดกี่บำท (ENERGY FOCUS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

2) กำรตรวจประเมิน กำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กร อยู่ในขั้นตอนที่เท่ำไหร่  (ENERGY FOCUS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

3. จ ำนวนไคเซ็นรวมทั้งหมด ปี 2563 มีจ ำนวนกี่เร่ือง (Kaizen Focus) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

4. วิธีกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงง่ำย ๆ ที่ทุกคนสำมำรถท ำได้ (Energy Tips) ระบุ หน้ำข้อทีถ่กู และ เคร่ืองหมำย X หน้ำข้อที่ผิด 

ตอบ ค ำถำม 

 พลังงำน ถือเป็นสิ่งที่มีค่ำและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของทุกคน 

 วิธีประหยัดน้ ำ หมั่นตรวจสอบกำรร่ัวไหลของน้ ำภำยในบ้ำน 

 วิธีประหยัดน้ ำ ควรใช้สำยยำงล้ำงรถ 

 วิธีประหยัดไฟฟ้ำ ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกคร้ังท่ีเลิกใช้งำน  


